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הפטרה: “בשנת מות המלך עוזיהו”

בכל בקר אומרים אנו ב‘פסוקי דזמרה‘ את הפסוקים מספר נחמיה בהם 
אולם  כך,  על  שקבלו  והעונש  ישראל,  בבני  המצרים  השתעבדות  נזכרת 
בעוד בפרשתנו נאמר ‘כי בדבר אשר זדו עליהם‘, בנחמיה נאמר )ט,י(:‘כי 
ידעת כי הזידו עליהם‘, ויש להבין את פשר החלוק בין לשון הכתוב בנחמיה 
ללשון הכתוב כאן. מבאר המגיד מדובנא: דבר ידוע הוא, שהמכות שהביא 
הקב“ה על המצרים לא נועדו רק כדי להוציא את בני ישראל ממצרים, 
בכורות.  מכת  את  הקב“ה  עליהם  שיביא  בכך  היה  די  זו  למטרה  שהרי 
אלא ודאי שהמכות נועדו למטרה אחרת. שכיון שבני ישראל היו שקועים 
בארץ מצרים במ“ט שערי טומאה, כפי שמובא במדרש, שמלאכי השרת 
שאלו את הקב“ה, מפני מה מכה אתה את המצרים ופודה את בני ישראל, 
שהרי הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה? הביא הקב“ה על 
המצרים מכות, שבהם יראו הכל את גודלו ואת ידו החזקה, וכך יאמינו בני 
ישראל בה‘ ובמשה עבדו. נמצא פוא, שהמכות לא נועדו כדי להוציא את 
בני ישראל ממצרים, אלא כדי להוציא את מצרים מבני ישראל - לעקור 
מהם את האמונה בעבודה זרה, ולהחדיר בהם את האמונה בקב“ה. אלא 
שאם כן יש להבין, מדוע היו צריכים המצרים לסבול ולקבל מכות רק כדי 
שאנו נגיע לאמונה בה‘, וכי, כביכול, לא היתה לקב“ה דרך אחרת להביאנו 
שכר  אחד  עשיר  משל:  פי  על  מדובנא  המגיד  כך  על  עונה  כדרכו,  לכך? 
לבנו התינוק מינקת בשכר הגון, על מנת שתאכילו, תטפל בו ותדאג לכל 
צרכיו. יום אחד קם הילד בבקר עם חום גבוה, הקאות וכו‘. הרופא שהוחש 
למקום לא ידע להחליט מה גרם למצב, והחליט להתיעץ עם מומחה גדול 
ממנו. כשהגיע אותו מומחה בדק את הילד מכל הכוונים והחליט: הילד 
קבל הרעלת קיבה! להרעלת קיבה ישנן כמה וכמה תרופות, אלא שכולן 
מרירות או חריפות מאד, ותינוק כה זעיר אינו מסוגל לעמוד בהן, בפרט 
שעתה הוא כבר חלוש מאד לאחר כמה ימים של חום גבוה. בשל כך הורה 
למעי  הן  יגיעו  החלב  ודרך  התרופות,  את  לקחת  המינקת  על  כי  הרופא 
הילד ויתרפא. אלא שהמינקת מחתה בתוקף, וכי מקבלת אני משכורת כדי 
לשתות רעל? אני מקבלת משכורת בסך הכל כדי להניק, אינני מעונינת 
לאכול רעל בחינם. הלכו ההורים לרב העיר על מנת שיפסוק להם כדת מה 
לעשות. אמר להם הרב:“ראשית דבר מוכרח אני להבין כיצד תינוק כה קטן 
קבל הרעלת קיבה, הרי ודאי לא אכל הוא משהו נוסף מלבד החלב שהוא 
קניתי  ימים  כמה  ספרה:“לפני  והיא  אותה,  חקרו  למינקת,  יונק?“קראו 
דג בשוק בכדי לבשלו לארוחת הצהרים, אלא שכשהגעתי הביתה, הריח 
שעלה מן הסל נטע בלבי חששות כבדים על מדת טריותו של הדג. למרות 
זאת, מצפוני לא הרשה לי להפסיד את הסכום הלא מבוטל שבו רכשתי 
את הדג, לכן תבלתי את הדג בנדיבות רבה, בשלתיו ואכלתיו בלב כבד“. 
לכששמע הרב את ספור המעשה, הורה על אתר: על המינקת לבלוע את 
התרופות המרות עד אשר יבריא הילד, אם היא גרמה לילד לחלות - עליה 
לשאת בתוצאות! לפי זה מובן הלשון ’הזידו‘, שהרי שבעים הנפש שירדו 
בתחילה למצרים היו ודאי יראים ושלמים, מי גרם לכך שלאחר מאתים 
ועשר שנים יוכלו לומר עליהם ’הללו עובדי עבודה זרה‘? המצרים! אם 
כך, ודאי שעליהם לשאת בתוצאות, ואם הדרך לרפאות את בני ישראל 
ממחלתם ולהחזירם לאמונה בה‘ חיבת לעבור דרך עשר המכות, דין הוא 
שהמצרים ישאו בכך ולא בני ישראל. זהו שנאמר בנחמיה: ’ותתן אותות 
ומופתים בפרעה ובכל עבדיו ובכל עם ארצו‘,ואם תאמר למה הם צריכים 
לשאת בכך, התשובה היא ’כי ידעת כי הזידו עליהם‘-לא הם זדו, אלא 

המצרים הזידו אותם - גרמו להם להעשות זדים.    ומתוק האור
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דבר  לצורך  אפילו  בגופו  טלטול  א. 
המטה,  שעל  קש  הילכך  מותר,  האסור, 
מותר  להסקה,  שעומד  מוקצה  שסתמו 
וראוי  ורך  צף  כדי שיהיה  בגופו,  לנענעו 
לשכוב עליו. ואם הניח עליו מבעוד יום 
בידיו,  אפילו  לנענעו  מותר  כסת  או  כר 
שהרי במעשה זה הכינו מבעוד יום לשכב 
לשכב  בהדיא  עליו  חשב  אם  וכן  עליו. 
)ש“ע סי‘  בידו.  עליו, מותר לנענעו אפילו 

שי ס“ח והרמ“א(.

קליפות  עליהם  שיש  והמפה  השלחן  ב. 
רואים  שאינם  ושקדים,  אגוזים  של 
מעל  להעבירם  מותר  בהמה,  למאכל 
השולחן או המפה, על ידי גרירתן בסכין, 
לטלטלן  מותר  בהם,  נוגע  שאינו  שכיוון 
והמפה,  השולחן  לצורך  הצד  מן  טלטול 

שהוא דבר המותר.

ג. אם שכח ונטל דבר מוקצה חלקו בזה 
מותר  בזה  גם  אומרים  יש  האחרונים, 
שירצה  מקום  באיזה  ולהניחו  לטלטלו 
להקל,  אפשר  הדין  ומן  חולקים,  ויש 
והמחמיר תבוא עליו הברכה.                                                                                      

)חזון עובדיה(

ההלכה השבועית
הלכות שבת

כללים בדיני מוקצה
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סיפור השבוע
כל  היה. על  כזה, או שמא משל  יודע אם התרחש סיפור  אינני 
ראוי  והנורא  הגדול  הדין  יום  לראש-השנה  ונראה  סמוך  לפנים 
נצליח  ואולי  שנפנים,  שנשכיל,  מנת  על  עלי-ספר  לעלותו  הוא 
במלך  יותר  דבקים  יותר,  מאמינים  יותר,  מזוככים  לדין  לעמוד 
חוצבים  והשברים  התקיעות  התרועות  ובעוד  המלכים.  מלכי 
חשבון  את  נעשה  השטן,  את  ומבהילים  רקיעים  שבעה  להם 
נפשנו הקטן, האם אנחנו במסלול הנכון, האם אנו אוחזים בידו 
של אבא, וצועדים עמו בטוחות אל האור האלוקי הראוי לנו?! 
תינוקת  ללידתה,  הראשונים  בשבועות  נראתה  גיפטר  שולינקה 
רגילה כמו כל התינוקות. משקל סביר, מבנה גוף מושלם, ואפילו 
גיפטר אחרי  לבית  עיניים מחייכות משהו. היא הבת השלישית 
התאומות רוחמה ושיינדיל. שלושה חודשים לחייה, ואמה הגב’ 
ארבעה  תקין.  איננו  שמשהו  לחשוד  החלה  גיפטר,  שרהל’ה 
לא  שולינקה  צורבת.  למציאות  הפך  החשד  כך  אחר  חודשים 
שום  עשתה  ולא  חייכה,  בדיוק  לא  היא  בטן,  אל  גב  התהפכה 
סימני זחילה. “היא סובלת מפיגור קל עד בינוני” אמר בעיניים 
עצובות דוקטור מנדלבאום. “היא בעזרת ה’ תמשיך ותתקדם, אך 
באופן איטי. אבל אני מאמין שעם האהבה שאתם מעניקים לה, 
היא תעלה על דרך המלך ותתערה בחברה כילדה רגילה ממש”. 
אהבה  של  גל  והרגישה  נעלמת,  דמעה  מחתה  גיפטר  שרהל’ה 
עצום פורץ ממעמקי נשמתה ועוטף את שולינקה, שהקב”ה בחר 
בה להיות ילדה מיוחדת. למה להאריך. שולינקה גדלה בבית חם 
ואוהב וכשהיא הגיעה לגיל שש, התעקשו מביני הדבר במימסד 
לשלוח אותה לבי”ס לילדות מיוחדות, הסובלות מפיגור דומה. 
תהיה.  לא  היא  “שם  תוקף.  בכל  סירבו  גיפטר  ואבנר  שרהל’ה 
שולינקה שלנו היא ילדה רגילה והיא מסוגלת להתקדם יפה גם 
בחברת ילדות רגילות”. הנסיונות לשכנע את ההורים עלו בתוהו, 
הגיפטרים ניצחו את המימסד ושולינקה עלתה כמו עוד 35 בנות 
בלימודים,  השתלבה  בדיוק  לא  היא  נכון,  א’.  לכיתה  בגילה 
שהקרינה  הלב  וטוב  שלוות-הנפש  שלה,  הטובות  המידות  אבל 
הכתה.  של  מוכתרת  הבלתי  למלכה  אותה  הפכו  סביבתה,  על 
ניסו כמה בנות עוקצניות ללעוג לה, אבל מעריצותיה  פה ושם 
וכך שנה אחרי שנה  של שולינקה מהר מאד קראו אותן לסדר. 
טיפסה שולינקה במעלה הכיתות ביסודי, עד שסיימה כיתה ח’ 
בהצטיינות. נו, לא צריך להגזים, אבל מכיוון שכולם היו שותפים 
להצגה החביבה הזו שבה שיחקה שולינקה גיפטר תפקיד ראשי, 
לעילא  משובחים  בציונים  מעוטרת  היתה  שתעודתה  פלא  לא 
הרישום  אוטוטו  והנה  והחול.  הקודש  מקצועות  בכל  ולעילא 
לתיכון. גם כאן החלו הגיפטרים לשכנע את הנהלת התיכון שטוב 
רצוי וראוי שבתם היקרה תשתלב גם שם בין הבנות הרגילות. 
חמורה.  טעות  שזו  הגיפטרים  את  לשכנע  ניסו  המימסד  נציגי 
שיכנועים? לא אצל גיפטר, גם כאן לא יאומן, הנצחון היה סוחף, 
ואכן שולינקה עלתה לכתה ט’ והמשיכה להשרות רוגע וחמימות 
והשתלבה  שיחקה  היא  נעוריה,  ימי  כך  ילדותה  כימי  לסביבה. 
יפה במשחקי הבנות, עשתה עמם “שיעורי בית” עד כמה שידה 
היו מביעות מבטי הבנה מסויימת בשיחות  עיניה  ושתי  משגת, 
הצחקקניות והשוטפות של בנות הנעורים. הזמן כידוע לא עוצר, 
הסמינר באופק. שם כידוע הלימודים קדחתניים וצפופים יותר. 
הרבנית צירלסון מנהלת הסמינר פערה עיניים תמהות “אני לא 
רגילים  ספר  בבתי  הזמן  כל  למדה  גיפטר  שולינקה  מאמינה!!! 
צר  לוחצים שהיא תלמד בסמינר המעולה שלי?  הוריה  ועכשיו 
לגיפטרים  נכנעה  צירלסון  הרבנית  גם  מתאימה”.  לא  היא  לי, 
כמו רבים וטובים לפניה. “בתנו ברוך השם התפתחה יפה בכל 
המוסדות הרגילים, היא רגילה וקשורה לחברותיה מן היסודי ומן 
התיכון, ואין סיבה להפריד ביניהן בסמינר”. כך הגיפטרים. שנה 
רוקדות  נוסעות,  כולם  מתחתנת.  רחלי  והנה  בסמינר  שנתיים 
בורקות  עיניה  גם שולינקה  שרות, משמחות את הכלה הטריה. 

אחר  מתחתנת,  נחמי,  כך  אחר  הצחורה.  הכלה  למראה  מאושר 
לגלות שחברותיה  ושולינקה מתחילה  וברכה.  וציפורה  ריקי  כך 
בחוכמת  לבית-הספר.  מעבר  אחרים  חיים  ויש  להן,  נשואות 
הבוסר שלה היא קולטת שהיא קצת יוצאת דופן. “למה אני לא 
מתחתנת? גם אני רוצה חתונה שישמחו אותי” שאלה את אמה. 
ואותה דמעה קדמונית חזרה ללחלח את עיניה של הגב’ גיפטר. 
מיד אחרי חתונתה של מלכהל’ה ברודמן, חזרה שולינקה הביתה 
עיקשת מתמיד. “אני לא יוצאת מן הבית עד שתחתנו גם אותי”. 
מה עושים? לאחר סידרת טלפונים הצליח אדון גיפטר לגלות את 
אירגון “פתחים של אור” שאחת ממשימותיו הנעלות היה לערוך 
“חתונה” לבנות מסוגה של שולינקה. “הבעיה של בתך מוכרת 
“אנחנו  גילון.  מאיר  הרב  אור”  של  “פתחים  מנכ”ל  אמר  לנו” 
שולינקה,  כמו  בנות  מספר  מקבצים  שנתיים  או  לשנה  אחת 
ועורכים להן חתונה עם ה-כ-ל”. הגיפטרים קפצו על המציאה. 
קנו  כלה.  שמלת  לה  לבחור  הלכו  אלול.  לכ”א  נקבע  התאריך 
לה נעליים מבריקות, רכשו לה תכשיטים מתאימים, גם עגילים 
עוד  במילואו,  הירח  כמו  זרחה  שולינקה  ביהלומים.  משובצים 
יומיים החתונה.”הזמנו צלם וזרי פרחים, וגם יבואו בנות כיתתך 
לרקוד איתך ותזמורת נפלאה...” הבטיחו ההורים. אכן כן, האולם 
ניגנה מתוך מערכת ההגברה,  היה מואר באור יקרות התזמורת 
לבושות  היו  שולינקה  כמו  כלות  שש  קולה.  סילסלה  והזמרת 
הרשמקול  לחופה.  השניה  אחרי  אחת  ונכנסו  צחורות  שמלות 
במערכת ההגברה השמיע קולו של רב, שקרא את הברכות בלשון 
מהוקצעת. מישהי שברה כוס. חיבוקים, נישוקים, וכולן הצטרפו 
כל  חיוך,  כל  הכל.  צילמה  הזריזה  והצלמת  המחוללות.  למעגל 
וחיבוק. החתונה של שולינקה היתה מרגשת  נשיקה  כל  ריקוד, 
ממש. ולמחרת בצהרים, אחרי שקמה נסערת ומאושרת, הגישה 
לה אמה את אלבום התמונות של “החתונה”. שולינקה דפדפה 
בסקרנות והביטה בתמונות. אמא, אחיותיה, דודותיה, כל חברותיה 
איזה  הבורקות.  העיניים  הריקודים,  בהם.  שלמדה  הספר  מבתי 
אושר! כשנכנס טכנאי המקררים הותיק שלמה גורפינקל, ניגשה 
אליו שולינקה ואמרה “אתה יודע שלמה, אתמול התחתנתי, הנה 
קלט  בדיוק  לא  גורפינקל  שלי”.  החתונה  של  התמונות  אלבום 
את הבדיחה. הוא הציץ בזריזות באלבום ושאל בתימהון: “תגידי 
לי שולינקה, ואיפה החתן?”. היא לא ענתה. נטלה את האלבום 
אמיליה  דודה  נכנסה  כך  אחר  דקה  בסלון.  והתיישבה  מחוייכת 
הקשישה והתמימה שלא הגיעה ל”חתונה” ואף היא לא שותפה 
בסוד הענין. “הנה האלבום של החתונה” אמרה שולינקה. דודה 
חתונה  ממש  שולינקה.  מקסים  “נורא  ואמרה  דפדפה  אמיליה 
“דודה  חייכה.  שולינקה  החתן?”.  איפה  אבל  נפש...  משובבת 
מוזר  סיפור  כשסיפרתי  חתן”.  בלי  חתונה  לי  היתה  אמיליה, 
עיניים  בשתי  אותי  ליטף  הוא  אחד,  מפורסם  חכם  לתלמיד  זה 
חכמות וטובות ואמר לי: “בני היקר, דע לך אחרי 120 שנה עולה 
היהודי לבית הדין של מעלה עם אלבום תמונות חייו. ובאלבום 
כל הארועים שבחתונת חייו עלי אדמות. הנה כאן הוא רוקד, פה 
הוא מארח, שם הוא מתארח. פה הוא מדבר, שם הוא שותק, כן, 
רואים אותו גם לומד על הסטנדר עם גמרא פתוחה. ואז שואלים 
אותו הדיינים, באמת יפה, ראינו אותך בשבחותיך ואבלך, ראינוך 
שותק ומדבר, נוסע וגם לומד, אבל תסלח לנו אדון יקר, איפה 
החתן? איפה הקב”ה בסיפור חייך? למה הוא לא שותף לאלבום 
מסע חייך? למה לא דאגת להכניס את הקב”ה, את חתן השמחה 
האמיתי לתוך הארועים המגוונים של חייך? איפה החתן!!!???”. 
כן, אינני יודע אם התרחש סיפור זה, או שמא משל היה... על כל 
פנים מן הנחוץ לעשות חשבון נפש, כדי שלא נבוא ליום הדין עם 

אלבום ססגוני ויפה, שיש בו רק כלה, וחתן אין.          
  באדיבות המחבר - הרב קובי לוי הי“ו

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?
בתרומה של 52 ₪ אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166



רוצה להודות לה‘ יתברך, הבטחתי לפרסם 
בדיקות,  שעשיתי  לבשר,  מתקשרת  ואני 
השם,  וברוך  חרדה,  מעט  ללא  לי  שגרמו 
היום קבלתי תשובה שהכל תקין...סוף סוף 

נשמתי לרווחה. אין מילים להודות...
                                                         )חיה מהמרכז(

בערב יום כיפור לפתע קבלתי כאב ראש שלא מן העולם הזה, זה לא היה כאב ראש רגיל או מגרנה. 
הרגשתי שהראש מתפוצץ מרוב כאב. אמרתי לאמא שלי שתזמין לי אמבולנס כי זה היה כאב 
בלתי נסבל, כאילו שופכים לי לבה רותחת על הראש. זה לא דומה לשום כאב  שהיה לי אי פעם. 
אמא שלי הזמינה אמבולנס והגיע פרמדיק עם אופנוע, מדד לי לחץ דם, והוא היה מאד גבוה. הוא 
הזמין לי מיד אמבולנס ומאז שהוא הגיע אני לא זוכרת כלום. אמא שלי שתיהיה בריאה, מספרת 
שפינו אותי למיון בתל השומר, בכניסה למיון התחלתי להקיא, ואחרי 10 דקות, עוד פעם. הידיים 
נשמטו לי והעינים התגלגלו אחורה. זה היה מאד מפחיד, היא הזעיקה רופא. כשקלטו את מצבי 
הגיעו צוות של 10 רופאים בערך, עשו לי סי טי אשר גילה התפוצצות של מפרצת בראש. משם 
הטיסו אותי לניתוח מציל חיים. למחרת חברה עשתה עבורי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“, אז כבר 
היתי מורדמת ומונשמת. והיתי במצב הזה חודש ימים. ככל שעוברים הימים הסיכויים לצאת 
מזה יורדים. אבל השם רצה אחרת, ולאחר חודש התעוררתי. השם החזיר אותי לחיים. כרגע אני 
בשיקום, הולכת עם הליכון, אבל הולכת, אני חוזרת לאט לאט לתפקוד. תודה לבורא עולם על 
הנס שעשה לי, אנשים שעברו דברים דומים, בקושי זזים. אני ראיתי אותם לידי במחלקה. ואני 
בסיעתא דשמיא, השם שלף אותי ומשך אותי למעלה... וההתאוששות מהירה יחסית. נסי נסים...
אין מה להוסיף יותר מזה... תודות עד בלי די!                                                   )בעילום שם(

זה הגיע למצב כזה שהפסקתי  ולפני תקופה ארוכה התחלתי לסבול מחרדות,  אני עוסק בנדלן, בתווך, 
נפש“  ה“פדיון  על  בעלון  קראתי  כבר.  לעבוד  יכולתי  שלא  למצב  הגיע  זה  סחרחורות,  לי  היו  לתפקד, 
לי  רק שעברו  לא  לעד,  ישתבח שמו  ומאז  לי את הפדיון.  ואכן עשו  להזמין,  והתקשרתי  ינון“  ב“חסדי 
החרדות, הכל נפתח לי, גם הפרנסה, ואפילו מצאתי זווג... אין מילים להודות  לבורא עולם. קטונתי מכל 
החסדים.                                                                                                                )ר. מהדרום(

קרובת משפחה שלנו היתה מאושפזת במצב נפשי 
ומשתחררת,  מתאשפזת  ויוצאת,  מתאשפזת  קשה, 
ששוב  כשראינו  האחרונה  בפעם  הזמן.  כל  ככה 
עבורה  הזמנו  מצבה,  בגלל  אותה  לאשפז  הולכים 
ינון“ וברוך השם היא נצלה  ”פדיון נפש“ ב“חסדי 
מהאישפוז ומצבה יותר טוב.                 )בעילום שם(

לצערי לפני כשנה בערך היתה לי הסתבכות קטנה, ומצאו אצלי בבית מחסנית נשק שבמקרה נשארה אצלי 
עוד מימי שירותי הצבאי ולא מסרתי אותה, כי פשוט שכחתי שהיא בכלל קימת. השוטר שנכח בבית אמר 
לי שהוא חיב לדווח על כך. ומכאן הענין התחיל להסתבך. דברתי עם החוקר וספרתי לו שמחסנית זו פשוט 
נשכחה מזכרוני, וסתם היתה בבית. החוקר אמר שבע“ה הכל יהיה בסדר ומאז פשוט לא שמעתי מהם, והנחתי 
שהכל בסדר ושזה הסתדר. לפני יומיים אני מקבל טלפון ממשטרת ישראל, שיש לי מחר דיון בבית המשפט על 
הנושא של המחסנית. נלחצתי מאד. בעיקר משום שלפני חודש בס“ד התארסתי וחששתי שהסיפור הזה יכול 
להרוס...התקשרתי ל“חסדי ינון“ שיעשו לי ”פדיון נפש“ בבקר של יום המשפט, שבע“ה אצא מהסיפור הזה 
נקי ושהכל יסתדר. כעת אני מתקשר אליכם קודם כל להודות לבורא עולם, ולכם שהיתם שליחים נאמנים, 
ושבסיעתא דשמיא השופטת החליטה לתת לי לפנים משורת הדין קנס של סה“כ 250 ₪, ובזה נגמר הסיפור. 
תודה רבה! תזכו למצוות!                                                                                     )אליהו. מ. ירושלים(



לע”נ רבקה בת אולגה זימבול שתחי’, נח בן טראקי, יסמינה בת מסעודה, יהושוע בן עזיזה, רחל בת פלילה, יעקב בן רוזה, אמילי בת רוזה, צבי בן אילנה ז”ל 

ל“חסדי ינון“

דרושים נהגים
מתנדבים עם רכב / אופנוע
באזור המרכז, פעם בחודש

לפרטים:
03-6182992 

ניתן להוריד את העלון באתר

הצטרף להפצה
באזור נתניה

לפרטים: 03-6182992

רוצה להיות שותף בהפצת 
העלון ולזכות את הרבים?

רוצה להיות בטוח שהעלון מגיע 
לבית כנסת כל שבוע? 

לפרטים: 03-6182992

חיתמו הוראת קבע
וקבלו מתנות:

 תמונת מקורית מהצדיק, נר הבדלה, 
גביע הנהרות לקידוש... ועוד..

בואו לקבל מתנות!


